3. szintű roncsolásmentes vizsgáló tanúsítvány megszerzésének feltételei
a Debreceni Egyetem által meghirdetett
„Szerkezetintegritási és roncsolásmentes vizsgáló szakmérnök”
szakirányú továbbképzés keretében
1. A 3. szintű tanúsítvány megszerzésének alapja az MSZ EN ISO 9712:2013 szabvány
követelményeinek való megfelelés.
2. A hallgatónak 2 hónappal a tanfolyam záróvizsgáját megelőzően jeleznie kell szándékát a
3. szintű tanúsítvány megszerzése iránt a Debreceni Egyetem és a Magyar
Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (MAROVISZ) felé. Ugyanekkor nyilatkoznia kell
a választott eljárásról és a termékterületről, illetve arról, hogy van-e az adott eljárásból és
termékterületből 2. szintű tanúsítványa. Ha nem rendelkezik az utóbbival, akkor a
választott eljárásból kiegészítő elméleti és gyakorlati órákat kell kapnia.
3. A 3. szintű tanúsítványt az „Üzembe helyezés előtti és üzem közbeni vizsgálat, beleértve a
gyártást” ipari szakterületre adja ki a MAROVISZ.
4. A 3. szintű tanúsítványhoz szükséges átfogó tudás meglétét, beleértve az alapvizsga
követelményeket, a szakmérnöki tanfolyam sikeres elvégzése igazolja. Ezen túlmenően a
záróvizsga megfelelő tárgya (Roncsolásmentes vizsgálati eljárások és alkalmazások I vagy
II) kiegészül a választott eljárás elméletével. A záróvizsgán jelen van a Személytanúsító
Testület vizsgáztatója.
5. A hallgatónak gyakorlati vizsgát kell tennie a 2. szintű ismeretekből. Ez alól a hallgató
akkor mentesül, ha rendelkezik az adott eljárásra, termékterületre és ipari szakterületre
érvényes 2. szintű tanúsítvánnyal.
6. A szakmai gyakorlat igazolásához szakmai jellemzést kell adnia a munkáltatónak,
amelyben részletesen dokumentálnia kell, hogy a hallgató milyen vizsgálati munkákban
vett részt és milyen feladatokat oldott meg. A szabvány által előírt gyakorlati idő egy
részét – szükséges esetben – koncentrált tréninggel lehet teljesíteni.
7. Látási követelmények teljesítését igazolni kell.
Az esetlegesen szükségessé váló többlet elméleti és gyakorlati órák költségét fedezi a
szakmérnöki tanfolyam díja (2. pont). Ez azt jelenti, hogy a tanfolyam és a záróvizsga
egyúttal a 3. szintű elméleti és gyakorlati képzés, valamint az elméleti és gyakorlati vizsga.
A hiányzó szakmai gyakorlatot kiváltó koncentrált tréning díját (6. pont) a MAROVISZ
felszámolja.
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